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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 
أفغاص ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚث١غ رغث١خ دظ١غح ػٓ 5353 ثغلُ 23103416 فٝ ل١ض ، 33333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ادّض سٍف شؼجبْ -  1

ؿبٌُ ػجضاٌؼ١ٍُ دّضاهلل عجبء/  ثٍّه - اٌظذ١خ اٌٛدضح ثجٛاع - عب٠غ ٔجغ:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ  

 اوــٛاع ث١غ ػٓ 5332 ثغلُ 23103433 فٝ ل١ض ، 3333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  س١ًٍ ادّض فزذٝ شغ٠ٙبْ -  2

ِذّض لج١ظٝ ِذّض ِذّٛص/  ثٍّه - اٌجذغ٠ٗ ثبٌٛلضٖ ج١ٕٙٗ ؿٛ٘بج عغ٠ك - اٌٛلضٖ:  ثجٙخ ، ِٚٛثب٠الد ِذّٛي  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 5355 ثغلُ 23103421 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ اثٛشبِٗ ادّض ٠بؿغ -  3

اثٛشبِٗ ادّض دـبَ/ثٍّه-ف١ظً دّبصٖ ِـجض ثجٛاع-اٌذغ٠ض٠ٗ:  ثجٙخ ، اٌّٛاشٝ ٚث١غ  

 ٔجبعٖ ٚعشخ ػٓ 5333 ثغلُ 23103431 فٝ ل١ض ، 53333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿّبػ١ً ِذّض جبثغ ِذّض -  4

اٌج١الْ سٍف عشبص ادّض/  ثٍّه - إٌؼٌخ ِضعؿخ ثجٛاع - اٌمجٍٝ إٌؼٌخ شبعع:  ثجٙخ ، ِٚٛث١ٍ١ب اثبس  

 ِالثؾ ث١غ ػٓ 5343 ثغلُ 23103434 فٝ ل١ض ، 23333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّٛص ِذّض ؿٍّبْ ِٕٝ -  5

٠ٛؿف جالي سٍف/ ٍِه اٌجالء شبعع اٌؼعاػ١خ اٌجّؼ١ٗ اِبَ:  ثجٙخ ، ِٚفغٚشبد جب٘ؼح  

 دظ١غح ػٓ 5350 ثغلُ 23103421 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جبصاٌٌّٛٝ ػجضاهلل ٚطفٝ ١ِغفذ -  6

اٌجضعٜ ِظغفٝ عِضبْ ِذّض/ثٍّه-اٌؼغٖٛ ٔجغ-(اٌؼٛاطٝ)اٌغدّٓ ِـجض ثجٛاع-اٌجٍض شٕض٠ًٚ:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رغث١خ  

 ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ػٓ 5343 ثغلُ 23103435 فٝ ل١ض ، 133333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِذّض ػّغ ػجضٖ -  7

ِذّض عاشض ادّض ػّبع/  ثٍّه - اٌشٙضاء جبِغ ثجٛاع - اٌغغ٠ؼاد:  ثجٙخ ،  

 ٚث١غ رغث١خ دظ١غح ػٓ 5341 ثغلُ 23103435 فٝ ل١ض ، 55333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثٌٛؾ ٠ٕبْ ١ٌُٚ اثزـبَ -  8

١ِشبئ١ً ا١ٌبؽ ١ِشبئ١ً اٌمّض/ٍِه اٌى١ٕـخ شبعع اٌجغبر:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ  

 اؿز١غاص ػٓ 5335 ثغلُ 23103433 فٝ ل١ض ، 533333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ اٌظغ١غ فٛػٜ ا١ِغٖ -  9

 ػٍٝ ٌٍغلبثٗ اٌؼبِٗ ا١ٌٙئٗ ٌؼًّ إٌّظّٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائخ ٚفمب6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمغٖ 10 اٌّجّٛػٗ ػضا ف١ّب) ِالثؾ غٚرظض٠

اٌـ١ض اثٛاٌفزٛح ِذّض/ ٍِه اٌجضٜٚ ِـجض ثجٛاع فٛػٜ ٔجغ - ثٕب٠ٚظ:  ثجٙخ ،( ٚاٌٛاعصاد اٌظبصعاد  

 اؿز١غاص ػٓ 5336 ثغلُ 23103433 فٝ ل١ض ، 533333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِذّض عِضبْ ١ِغفذ -  10

 اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ ٌؼًّ إٌّظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائخ ٚفمب( 6) اٌّجّٛػخ ِٓ( 36) ٚاٌفمغح( 10) اٌّجّٛػخ ػضا ف١ّب)  ِالثؾ ٚرظض٠غ

اٌـ١ض اثٛاٌفزٛح ِذّض/  ثٍّه - اٌجضٜٚ ِـجض ثجٛاع فٛػٜ ٔجغ - ثٕب٠ٚظ:  ثجٙخ ،( ٚاٌٛاعصاد اٌظبصعاد ػٍٝ ٌٍغلبثخ  

 ػٓ 5355 ثغلُ 23103415 فٝ ل١ض ، 13333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌّمظٛص ػجضإٌّؼُ دّضٜ ِجبعن -  11

ػجضاٌّمظٛص ػجضإٌّؼُ دّضٜ ٚعثخ/ثٍّه-اٌزمٜٛ ِـجض ثجٛاع-اؿّبػ١ً اٚالص:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ  

 ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ 543 ثغلُ 23103415 فٝ ل١ض ، 5333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اهلل جبة ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ -  12

ادّض اٌـ١ض ؿؼبص/  ثٍّه - اٌشغبة ثٓ ػّغ ثشبعع اٌجغ٠ض ِىزت ثجٛاع:  ثجٙخ ، آٌٝ ٔظف  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 5345 ثغلُ 23103430 فٝ ل١ض ، 53333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جبثغ ػٛاص ادّض ؿ٠ٍُٛ -  13

جبثغ ػٛاص ادّض ػجضاٌمبصع/ثٍّه-اٌجٍض غغة-اٌغغ٠ؼاد:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ٚث١غ رج١خ دظ١غح ػٓ 5345 ثغلُ 23103430 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ش١جٗ ؿجبق ػؼد ػضٌٝ -  14

ثش١ذ فّٙٝ ِٕظٛع/ثٍّه-٘بشُ ِـجض ثجٛاع-اٌذغ٠ض٠ٗ:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ  
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 ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 5330 ثغلُ 23103433 فٝ ل١ض ، 2333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض دـ١ٓ ِذّٛص ٘جٗ -  15

ادّض ِذّض ِذّٛص/ ثٍّه اٌجذغ٠ٗ اٌٛلضٖ - اٌىغاِٗ ط١ض١ٌٗ ثجٛاع اٌٛلضٖ:  ثجٙخ  

 ث١غ ِذً ػٓ 4636 ثغلُ 23103424 فٝ ل١ض ، 25333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ ٠ٛؿف دّضٜ ِذّض -  16

ِـؼٛص اثغا١ُ٘ ِـؼٛص ِذّض/ ثٍّه - ع٠بع ػجضإٌّؼُ ثشبعع اٌّمبثغ ثجٛاع:  ثجٙخ ، ادظ٠خ  

 رجبعح ػٓ 5355 ثغلُ 23103415 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  شبفؼ١ٓ دجبػٜ ِذّض ػ٠ٕت -  17

دجبػٜ ِذّض ِذّض طالح/ثٍّه-اٌشفبػٕٗ لظغ اِبَ-اٌجٍض شٕض٠ًٚ:  ثجٙخ ، دجٛة  

 ثجٙخ ، ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ ػٓ 5353 ثغلُ 23103411 فٝ ل١ض ، 5333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عب٠غ ػثّبْ ادّض اًِ -  18

ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض/ثٍّه-اثٛػٛع ٔجغ:   

 رغث١ٗ دظ١غٖ ػٓ 5335 ثغلُ 23103433 فٝ ل١ض ، 53333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض ٔٛعٖ -  19

جٛصٖ ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض/ ثٍّه اٌظٕبػ١ٗ اٌثب٠ٛٔٗ اٌّضعؿٗ شبع:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ، صل١ك ِـزٛصع ػٓ 5353 ثغلُ 23103414 فٝ ل١ض ، 5333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عب٠غ ػثّبْ ادّض اًِ -  20

ادّض ِذّض ثغوبد/  ثٍّه - اثٛػٛع ٔجغ:  ثجٙخ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 5331 ثغلُ 23103432 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػغ١ٗ ادّض ػٍٝ ِذّض -  21

عاجخ ؿ١ض ِذّض فٛػ٠ٗ/ ٍِه اٌجٛؿزٗ ثجٛاع ثبطٛٔٗ  

 ثغبع٠بد شذٓ ػٓ 5335 ثغلُ 23103433 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل ِذّض فبعٚق غبصٖ -  22

دـٓ اٌـ١ض اثغا١ُ٘ اِبي/ ٍِه اٌض١بع ثمغ٠ٗ اٌجض٠ض اٌض١بع ثشبعع اٌض١بع وٛثغٜ ثجٛاع - اٌض١بع:  ثجٙخ ،  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 5351 ثغلُ 23103414 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض دـٓ ػٍٝ دـٓ -  23

ِذّض دـٓ ػٍٝ ادّض/ ٍِه اٌؼعاػ١خ اٌجّؼ١ٗ ثجٛاع ثبٌمغ٠خ فؼاعح:  ثجٙخ ، اٌّٛاشٝ ٚث١غ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 5346 ثغلُ 23103430 فٝ ل١ض ، 133333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضٖ ا١ِٓ ِذّٛص ػالء -  24

 ػجضٖ ا١ِٓ ِذّٛص/ ٍِه ؿٛ٘بج اؿ١ٛط شبعع ؿٛ٘بج ٔبد١ٗ ِٓ اٌّضسً ثٛاثٗ:  ثجٙخ ،(  ٚرشغ١جبد ثٕبء ِٛاص) ٚرٛع٠ضاد ػ١ِّٛٗ

 اثغا١ُ٘

 ِالثؾ ػٓ 5340 ثغلُ 23103430 فٝ ل١ض ، 23333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فضً ػٍٝ ِذّٛص ٔؼّٗ -  25

ِظغفٝ اثٛض١ف ؿ١ض/ثٍّه-اٌؼغاف جّبي ِبعوذ ؿٛثغ ثجٛاع-ثبطٛٔٗ:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ِب) ِٚفغٚشبد  

 دظ١غح ػٓ 5363 ثغلُ 23103423 فٝ ل١ض ، 55333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جٍجٝ اثٛض١ف شٍجٝ ِذّٛص -  26

جٍجٝ ض١ف اثٛ شٍجٝ ِغؿٝ/ ٍِه ثٙزب اٌظذ١ٗ اٌٛدضٖ ثجٛاع:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رغث١ٗ  

 ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ػٓ 5352 ثغلُ 23103415 فٝ ل١ض ، 15333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػجضاٌؼ١ٍُ ػٍٝ ِذّٛص -  27

لٕبٜٚ ادّض اٌـ١ض ِذّض/ ٍِه لبؿُ اي ِض١فخ ثجٛاع لبؿُ ٔجغ شجً اٌش١ز:  ثجٙخ ، غظائ١خ ِٛاص ٚث١غ  

 صل١ك ِـزٛصع ػٓ 5320 ثغلُ 23103431 فٝ ل١ض ، 5333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ادّض ػجضإٌجٝ ِذّٛص -  28

فغغٍٝ ِذّض سٍف عا٠ٚٗ/  ثٍّه - ِؼٛع اثٕبء ِـجض ثجٛاع - عب٠غ ٔجغ:  ثجٙخ ،  

 ثمبٌٗ ػٓ 1563 ثغلُ 23103422 فٝ ل١ض ، 12333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٠ـغٜ -  29

ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض/  ثٍّه - اٌض١بع وٛثغٜ اِبَ - اٌض١بع:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئخ  

 ِٕؼ١ٌٗ اصٚاد ث١غ ػٓ 5333 ثغلُ 23103433 فٝ ل١ض ، 5333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجبؽ دـٓ ٘الي اؿالَ -  30

اِبَ ادّض ػبعف/ ثٍّه اٌض٠ٕٝ اٌّؼٙض ثجٛاع اٌض٠ٕٝ اٌّؼٙض شبعع - اٌغغ٠ؼاد:  ثجٙخ ،  

 دظ١غح ػٓ 5334 ثغلُ 23103433 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صؿٛلٝ اهلل جبة عٗ اهلل جبة -  31

اهلل جبة عٗ دبػَ/ ٍِه اٌزمٜٛ ِـجض ثجٛاع س١ٍفخ ٔجغ:  ثجٙخ ، اٌّٛاشٝ ٚث١غ رغث١خ  
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 ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 5361 ثغلُ 23103424 فٝ ل١ض ، 13333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ اٌذـ١ٕٝ -  32

ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ اثٛجـغ/ثٍّه-اٌىج١غ اٌجبِغ ثجٛاع-٘الي ثٕٝ:  ثجٙخ  

 ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 5361 ثغلُ 23103424 فٝ ل١ض ، 13333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ اٌذـ١ٕٝ -  33

2310-1-33فٝ غٍمٗ ٚرُ ثبٌجٍّٗ ثمبٌٗ ٚٔشبعٗ ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ/ثٍّه-٘الي ثجٕٝ وبئٓ ِذً ٌٗ وبْ:  ثجٙخ  

 دظ١غح ػٓ 3332 ثغلُ 23103430 فٝ ل١ض ، 63333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغدّٓ عـٓ ِمجٛي ٔبص٠ٗ -  34

اٌـ١ض ِذّض اٌـ١ض/  ثٍّه - اٌؼّٛع ِمبثغ غغة - اٌغغ٠ؼاد:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رغث١خ  

 ِىزت ػٓ 5344 ثغلُ 23103435 فٝ ل١ض ، 133333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فٍزبؤٚؽ ػ٠ٛضٗ ثش١ذ ؿ١ّغ -  35

س١ًٍ ثش١غ اؿذك/ثٍّه-اثٛؿزٗ ِـجض ثجٛاع-اٌجؼ٠غٖ ثٙب١ًٌ:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِالثؾ ث١غ ػٓ 5354 ثغلُ 23103416 فٝ ل١ض ، 51333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ثش١ذ ػبصي ػ٠ٕت -  36

ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ دّضٜ عضب/ ٍِه اٌؼبصٌٝ ِشجؼ ثجٛاع ٘الي ثٕٝ:  ثجٙخ ، جب٘ؼح  

 ِىزت ػٓ 5345 ثغلُ 23103430 فٝ ل١ض ، 233333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ث١ِٛٝ ؿؼضاٌض٠ٓ ِذّض ادّض -  37

ث١ِٛٝ ؿؼضاٌض٠ٓ ِذّض/ثٍّه-اٌـبِٝ ط١ض١ٌخ ثجٛاع-اٌجؼاػعٖ:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 5342 ثغلُ 23103435 فٝ ل١ض ، 53333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اثٛض١ف ثبثذ ؿٙبَ -  38

دـب١ٔٓ اٌـ١ض س١ٍفٗ ٠بؿغ/ ٍِه اٌجغ٠ض ثجٛاع الظبص:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

:  ثجٙخ ، ِمٙٝ ػٓ 5356 ثغلُ 23103415 فٝ ل١ض ، 23333.333  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عاشض عش١ض فإاص ٘بشُ -  39

دـبْ ادّض ػجضاٌالٖ ِذّٛص/  ثٍّه - ا١ٌبؿ١ّٓ لبػخ اؿفً - اٌشجبة شبعع  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغوبد ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103432 ربع٠ز ٚفٝ ،   4003:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِىٝ ػجضاهلل اٌـ١ض ثش١زٗ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزجبعح ٌزغوٙب ٚطٌه 2310-4-2 ثزبع٠ز 1363 علُ ِذٛ ثأِغ اٌم١ض شغت  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103433 ربع٠ز ٚفٝ ،   2555:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ثغ٠مٟ ادّض ِذّض   - 2

ٌٍٛفبٖ ٔٙبئ١ب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 45 ثب٠ضاع 1361 علُ ِذٛ ثبِغ اٌم١ض شغت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103435 ربع٠ز ٚفٝ ،   453:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌؼبي دـٓ جّبالد   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزجبعح ٌزغن ٚطٌه 2310-4-5 ثزب٠ز 1362 لُ ِذٛ ثبَ اٌم١ض شغت  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103435 ربع٠ز ٚفٝ ،   120:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض   - 4

االطً ثمبء ِغ ػٕٗ ٌالؿزغٕبء ٚطٌه 2310-4-5ثزبع٠ز 352 علُ رأش١غ ثغٍت اٌم١ض شغت  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103413 ربع٠ز ٚفٝ ،   3555:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،.  اؿغائ١ً سٍٗ شف١ك ؿبِخ   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزجبعٖ ٌزغوٗ ٚطٌه 2310-4-13ثزبع٠ز 1363علُ ِذٛ ثبِغ اٌم١ض شغت  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103413 ربع٠ز ٚفٝ ،   4622:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌـ١ض ػجضعثٗ ِذّض ػجضعثٗ   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزجبعٖ ٌزغوٗ ٚطٌه 2310-4-13ثزبع٠ز1364علُ ِذٛ ثبِغ اٌم١ض شغت  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103413 ربع٠ز ٚفٝ ،   120:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض   - 7

االطً ثمبء ِغ ػٕٗ ٌإلؿزغٕبء ٚطٌه 2310-4-13 ثزبع٠ز 431 علُ رأش١غ ثغٍت اٌم١ض شغت  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103411 ربع٠ز ٚفٝ ،   4353:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،.  اثغا١ُ٘ ادّض اٌـ١ض اٌـ١ض   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2310-4-11 ثزبع٠ز 1365 علُ ِذٛ ثبِغ اٌم١ض شغت  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103414 ربع٠ز ٚفٝ ،   2546:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض اٌـ١ض ػّغاْ ثٕبء   - 9

ٔٙبئ١ب اٌزجبعح ٌزغوٙب طٌه ٚ 2310-4-14 ثزبع٠ز 1365 علُ ِذٛ ثأِغ اٌم١ض شغت  

 ُٔ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103414 ربع٠ز ٚفٝ ،   4001:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِىٝ ػجضاهلل اٌـ١ض د١ّضٖ   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزجبعٖ ٌزغوٙب ٚطٌه 2310-4-14ثزبع٠ز 1366علُ ِذٛ ثبِغ اٌم١ض شغت  

 اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103415 ربع٠ز ٚفٝ ،   43:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌٍغ١ف اثٛض١ف سٍف ادّض   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزجبعٖ ٌزغوٗ ٚطٌه 2310-4-15ثزبع٠ز 1360علُ ِذٛ ثبِغ اٌم١ض شغت رُ   

 شغت/ِذٛ رُ   23103415 ربع٠ز ٚفٝ ،   1365:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌّمظٛص ػجضإٌّؼُ دّضٜ   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزجبعح ٌزغوٗ طٌه ٚ 2310-4-15 ثزبع٠ز 1353 علُ ِذٛ ثأِغ اٌم١ض شغت رُ  اٌـجً  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103421 ربع٠ز ٚفٝ ،   3453:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌـ١ض ِذّٛص ػٍٝ لجبعٜ   - 13

االطً ثمبء ِغ ػٕٗ ٌالؿزغٕبء ٚطٌه 2310-4-21ثزبع٠ز433علُ ربش١غ ثغٍت اٌم١ض شغت  

 رُ  اٌـجً شغت/ِذٛ رُ   23103423 ربع٠ز ٚفٝ ،   2534:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّضػجضاهلل اٌـ١ض اؿّٙبْ   - 14

ٔٙبئ١ب اٌزجبعح ٌزغوٙب ٚطٌه 1351 علُ ِذٛ ثأِغ اٌم١ض شغت  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103431 ، ربع٠ز ٚفٟ  4223 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ.  ػٍٝ اٌفٌٛٝ ادّض ِظغفٝ -  1

ج١ٕٗ  13333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103432 ، ربع٠ز ٚفٟ  3502 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اصع٠ؾ ػٍٝ ػ٠ض اثٛ ادّض -  2

ج١ٕٗ  45333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

:  اٌزأش١غ ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103434 ، ربع٠ز ٚفٟ  4515 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اصَ ِذّض سٍف فبرٓ -  3

ج١ٕٗ  23333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103434 ، ربع٠ز ٚفٟ  4510 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٌٛٔضٞ ٌّؼٝ ؿ١ّغ شٕٛصح -  4

ج١ٕٗ  13333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103435 ، ربع٠ز ٚفٟ  4335 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ.  ادّض ػجضاٌج١ًٍ ٔج١ٗ س١غد -  5

ج١ٕٗ  21333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103435 ، ربع٠ز ٚفٟ  120 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض -  6

ج١ٕٗ  51333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103430 ، ربع٠ز ٚفٟ  4136 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض ػثّبْ اؿّبػ١ً ِذّض -  7

ج١ٕٗ  51333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103430 ، ربع٠ز ٚفٟ  3332 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ.  اٌغدّٓ ػجض عـٓ ِمجٛي ٔبص٠ٗ -  8

ج١ٕٗ  13333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ ٚطف   

: اٌزأش١غ ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103413 ، ربع٠ز ٚفٟ  4043 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـ١ٓ فغج عضب ٘جٗ -  9

ج١ٕٗ  51333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً     

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103411 ، ربع٠ز ٚفٟ  4505 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  غجغ٠بي سٍٗ ِذغٚص ِغ٠ُ -  10

ج١ٕٗ  45333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103414 ، ربع٠ز ٚفٟ  4525 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ.  ّ٘بَ فغاج اثغا١ُ٘ ٔبطغ -  11

ج١ٕٗ  45333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103414 ، ربع٠ز ٚفٟ  4524 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌغد١ُ ادّض ػجضاٌؼبي اؿّبء -  12

ج١ٕٗ  23333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103414 ، ربع٠ز ٚفٟ  4544 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جبص دٍّٝ ض١ف اثٛ ش١ّبء -  13

ج١ٕٗ  5333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103416 ، ربع٠ز ٚفٟ  3335 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ.  ػٍٝ اٌغؤف ػجض ػٍٝ وّبي -  14

ج١ٕٗ  40333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103421 ، ربع٠ز ٚفٟ  3453 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌـ١ض ِذّٛص ػٍٝ لجبعٜ -  15

ج١ٕٗ  3333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

:  اٌزأش١غ ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103423 ، ربع٠ز ٚفٟ  2350 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٠ٛؿف اٌض٠ت ٌٛػٖ -  16

ج١ٕٗ  12333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً    

 ٚطف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  23103433 ، ربع٠ز ٚفٟ  4405 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌٙبصٞ ادّض وّبي ِذّض -  17

ج١ٕٗ  40333.333، ِبٌٗ عأؽ ١ٌظجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأش١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103431 ربع٠ز ٚفٟ 5320    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ادّض ػجضإٌجٝ ِذّٛص -  1

 ِذّض سٍف عا٠ٚٗ/ ثٍّه - عب٠غ ثٕجغ ِؼٛع اثٕبء ِـجض ثجٛاع - صل١ك ِـزٛصع/ٔشبط ػٓ آسغ عئ١ـٝ ِذً ئفززبح ،:   اٌـزأش١غ

الغ١غ فمظ ِظغٜ ج١ٕٗ آالف سّـخ ج١ٕٗ 5333/ِبي ثغأؽ - فغغٍٝ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103431 ربع٠ز ٚفٟ 5320    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ادّض ػجضإٌجٝ ِذّٛص -  2

فغغٍٝ ِذّض سٍف عا٠ٚٗ/  ثٍّه - ِؼٛع اثٕبء ِـجض ثجٛاع - عب٠غ ٔجغ ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103431 ربع٠ز ٚفٟ 5333    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ِذّض جبثغ ِذّض -  3

اٌج١الْ سٍف عشبص ادّض/  ثٍّه - إٌؼٌخ ِضعؿخ ثجٛاع - اٌمجٍٝ إٌؼٌخ شبعع ،:   اٌـزأش١غ  

:  اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103432 ربع٠ز ٚفٟ 5331    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػغ١ٗ ادّض ػٍٝ ِذّض -  4

عاجخ ؿ١ض ِذّض فٛػ٠ٗ/ ٍِه اٌجٛؿزٗ ثجٛاع ثبطٛٔٗ ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103433 ربع٠ز ٚفٟ 5335    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ِذّض فبعٚق غبصٖ -  5

دـٓ اٌـ١ض اثغا١ُ٘ اِبي/ ٍِه اٌض١بع ثمغ٠ٗ اٌجض٠ض اٌض١بع ثشبعع اٌض١بع وٛثغٜ ثجٛاع - اٌض١بع ،:   اٌـزأش١غ   

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103433 بع٠زر ٚفٟ 5333    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجبؽ دـٓ ٘الي اؿالَ -  6

اِبَ ادّض ػبعف/ ثٍّه اٌض٠ٕٝ اٌّؼٙض ثجٛاع اٌض٠ٕٝ اٌّؼٙض شبعع - اٌغغ٠ؼاد ،     

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103433 ربع٠ز ٚفٟ 5334    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صؿٛلٝ اهلل جبة عٗ اهلل جبة -  7

اهلل جبة عٗ دبػَ/ ٍِه اٌزمٜٛ ِـجض ثجٛاع س١ٍفخ ٔجغ ،:   اٌـزأش١غ  

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103433 ربع٠ز ٚفٟ 5335    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض ٔٛعٖ -  8

جٛصٖ ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض/ ثٍّه اٌظٕبػ١ٗ اٌثب٠ٛٔٗ اٌّضعؿٗ شبع ،    

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103433 ربع٠ز ٚفٟ 5330    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـ١ٓ ِذّٛص ٘جٗ -  9

ادّض ِذّض ِذّٛص/ ثٍّه اٌجذغ٠ٗ اٌٛلضٖ - اٌىغاِٗ ط١ض١ٌٗ ثجٛاع اٌٛلضٖ ،     

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103433 ربع٠ز ٚفٟ 5336    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض عِضبْ ١ِغفذ -  10

اٌـ١ض اثٛاٌفزٛح ِذّض/  ثٍّه - اٌجضٜٚ ِـجض ثجٛاع فٛػٜ ٔجغ - ثٕب٠ٚظ ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103433 ربع٠ز ٚفٟ 5335    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌظغ١غ فٛػٜ ا١ِغٖ -  11

اٌـ١ض اثٛاٌفزٛح ِذّض/ ٍِه اٌجضٜٚ ِـجض ثجٛاع فٛػٜ ٔجغ - ثٕب٠ٚظ ،:   اٌـزأش١غ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103433 ربع٠ز ٚفٟ 5332    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ادّض فزذٝ شغ٠ٙبْ -  12

ِذّض لج١ظٝ ِذّض ِذّٛص/  ثٍّه - اٌجذغ٠ٗ ثبٌٛلضٖ ج١ٕٙٗ ؿٛ٘بج عغ٠ك - اٌٛلضٖ ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103434 ربع٠ز ٚفٟ 5343    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ِذّض ؿٍّبْ ِٕٝ -  13

٠ٛؿف جالي سٍف/ ٍِه اٌجالء شبعع اٌؼعاػ١خ اٌجّؼ١ٗ اِبَ ،:   اٌـزأش١غ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103435 ربع٠ز ٚفٟ 5342    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثٛض١ف ثبثذ ؿٙبَ -  14

دـب١ٔٓ اٌـ١ض س١ٍفٗ ٠بؿغ/ ٍِه ضاٌجغ٠ ثجٛاع الظبص ،:   اٌـزأش١غ   

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103435 ربع٠ز ٚفٟ 5341    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثٌٛؾ ٠ٕبْ ١ٌُٚ اثزـبَ -  15

١ِشبئ١ً ا١ٌبؽ ١ِشبئ١ً اٌمّض/ٍِه اٌى١ٕـخ شبعع اٌجغبر ،     

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103435 ربع٠ز ٚفٟ 5343    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ػّغ ػجضٖ -  16

ِذّض عاشض ادّض ػّبع/  ثٍّه - اٌشٙضاء جبِغ ثجٛاع - اٌغغ٠ؼاد ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103435 ربع٠ز ٚفٟ 5344    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فٍزبؤٚؽ ػ٠ٛضٗ ثش١ذ ؿ١ّغ -  17

س١ًٍ ثش١غ اؿذك/ثٍّه-اثٛؿزٗ ِـجض ثجٛاع-اٌجؼ٠غٖ ثٙب١ًٌ ،:   اٌـزأش١غ  
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: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103435 ربع٠ز ٚفٟ 120    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض -  18

ادّض ِذّض ثغوبد/ٍِه ثجؼٍٗ اٌٍّه ٚرؼض٠ً-ٚشبح ثٕٝ-اثٛػٛع ٔجغ/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103435 ربع٠ز ٚفٟ 4335    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ،. ادّض ػجضاٌج١ًٍ ٔج١ٗ س١غد -  19

س١ٍفٗ ػٍٝ ِذّض ٠ى١ٓ/ٍِه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼض٠ً ،:   اٌـزأش١غ  

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103435 ربع٠ز ٚفٟ 120    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض -  20

عب٠غ ػثّبْ ادّض اًِ/ ثٍّه ثجؼٍٗ اٌٍّه ٚرؼض٠ً - اٌض٠ٕٝ اٌّؼٙض اِبَ اثٛػٛع ٔجغ/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،     

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103435 ربع٠ز ٚفٟ 120    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض -  21

االطً ثمبء ِغ صل١ك ِـزٛصع/ ٔشبعٗ( 1005-11-20 ثزبع٠ز اٌّم١ض)  اٌزبثغ ئٌغبء ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103430 ربع٠ز ٚفٟ 3332    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ عـٓ ِمجٛي ٔبص٠ٗ -  22

اٌـ١ض ِذّض اٌـ١ض/  ثٍّه - اٌؼّٛع ِمبثغ غغة - اٌغغ٠ؼاد ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103430 ربع٠ز ٚفٟ 4505    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، بيغجغ٠ سٍٗ ِذغٚص ِغ٠ُ -  23

ربٚضٛؽ دج١ت اع١ِب ج١ًّ/ٍِه ثجؼٍٗ اٌٍّه ٚرؼض٠ً ط١ضٔبٜٚ شغوخ اِبَ-اٌجالء ف/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأش١غ  

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103430 ربع٠ز ٚفٟ 5346    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ا١ِٓ ِذّٛص ػالء -  24

اثغا١ُ٘ ػجضٖ ا١ِٓ ِذّٛص/ ٍِه ؿٛ٘بج اؿ١ٛط شبعع ؿٛ٘بج ٔبد١ٗ ِٓ اٌّضسً ثٛاثٗ ،     

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103430 ربع٠ز ٚفٟ 5340    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فضً ػٍٝ ِذّٛص ٔؼّٗ -  25

ِظغفٝ اثٛض١ف ؿ١ض/ثٍّه-اٌؼغاف جّبي ِبعوذ ؿٛثغ ثجٛاع-ثبطٛٔٗ ،    

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103430 ربع٠ز ٚفٟ 5345    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ش١جٗ ؿجبق ػؼد ػضٌٝ -  26

ثش١ذ فّٙٝ ِٕظٛع/ثٍّه-٘بشُ ِـجض ثجٛاع-اٌذغ٠ض٠ٗ ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103430 ربع٠ز ٚفٟ 3332    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ،. اٌغدّٓ ػجض عـٓ ِمجٛي ٔبص٠ٗ -  27

 ثغاؽ اٌّغاغخ اٌغغ٠ؼاد اٌؼّٛع ِمبثغ غغة/  ثؼٕٛاْ ِٛاشٝ ٚث١غ رغث١خ دظ١غح/  ٔشبط ػٓ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١غ

اٌـ١ض ِذّض اٌـ١ض/ ثٍّه غ١غ ال ِظغٜ ج١ٕٗ اٌف ؿزْٛ 63333/ ِبي   

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103430 ربع٠ز ٚفٟ 5345    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جبثغ ػٛاص ادّض ؿ٠ٍُٛ -  28

جبثغ ػٛاص ادّض ػجضاٌمبصع/ثٍّه-اٌجٍض غغة-اٌغغ٠ؼاد ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103430 ربع٠ز ٚفٟ 5345    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ث١ِٛٝ ؿؼضاٌض٠ٓ ِذّض ادّض -  29

ث١ِٛٝ ؿؼضاٌض٠ٓ ِذّض/ثٍّه-اٌـبِٝ ط١ض١ٌخ ثجٛاع-اٌجؼاػعٖ ،:   اٌـزأش١غ  

:  اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103413 ربع٠ز ٚفٟ 4043    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ فغج عضب ٘جٗ -  30

ِذّض اٌـ١ض اٌذـه ِذّض/ ٍِه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼض٠ً ،    

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103413 ربع٠ز ٚفٟ 120    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض وبدثغ ِذّض -  31

االطً ثمبء ِغ ثمبٌٗ/  ٚٔشبعٗ 2315-13-24 ثزبع٠ز اٌّم١ض اٌزبثغ ئٌغبء ،    

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103411 ربع٠ز ٚفٟ 5353    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عب٠غ ػثّبْ ادّض اًِ -  32

ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض/ثٍّه-اثٛػٛع ٔجغ ،    

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103414 ربع٠ز ٚفٟ 5353    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عب٠غ ػثّبْ ادّض اًِ -  33

ادّض ِذّض ثغوبد/  ثٍّه - اثٛػٛع ٔجغ ،    

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103414 ربع٠ز ٚفٟ 5353    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عب٠غ ػثّبْ ادّض اًِ -  34

 5333/لضعٖ ِبي ثغأؽ - ادّض ِذّض ثغوبد/ ثٍّه - اثٛػٛع ٔجغ/ثؼٕٛاْ - صل١ك ِـزٛصع/ٔشبط ػٓ آسغ عئ١ـٝ ِذً ئفززبح ،  
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الغ١غ ِظغٜ ج١ٕٗ آالف سّـخ ج١ٕٗ   

 

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103414 ربع٠ز ٚفٟ 5351    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـٓ ػٍٝ دـٓ -  35

ِذّض دـٓ ػٍٝ ادّض/ ٍِه اٌؼعاػ١خ اٌجّؼ١ٗ ثجٛاع ثبٌمغ٠خ فؼاعح ،     

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103415 ربع٠ز ٚفٟ 5352    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌؼ١ٍُ ػٍٝ ِذّٛص -  36

لٕبٜٚ ادّض اٌـ١ض ِذّض/ ٍِه لبؿُ اي ِض١فخ ثجٛاع لبؿُ ٔجغ شجً اٌش١ز ،:   اٌـزأش١غ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103416 ربع٠ز ٚفٟ 5354    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ثش١ذ ػبصي ػ٠ٕت -  37

ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ دّضٜ عضب/ ٍِه اٌؼبصٌٝ ِشجؼ ثجٛاع ٘الي ثٕٝ ،:   اٌـزأش١غ   

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103416 ربع٠ز ٚفٟ 5353    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ادّض سٍف شؼجبْ -  38

ؿبٌُ ػجضاٌؼ١ٍُ دّضاهلل عجبء/  ثٍّه - اٌظذ١خ اٌٛدضح ثجٛاع - عب٠غ ٔجغ ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103415 ربع٠ز ٚفٟ 5355    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، شبفؼ١ٓ دجبػٜ ِذّض ػ٠ٕت -  39

دجبػٜ ِذّض ِذّض طالح/ثٍّه-اٌشفبػٕٗ لظغ اِبَ-اٌجٍض شٕض٠ًٚ ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103415 ربع٠ز ٚفٟ 543    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل جبة ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ -  40

ادّض اٌـ١ض ؿؼبص/  ثٍّه - اٌشغبة ثٓ ػّغ ثشبعع ٌجغ٠ضا ِىزت ثجٛاع ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103415 ربع٠ز ٚفٟ 543    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل جبة ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ -  41

 اٌـ١ض ؿؼبص/ثٍّه-اٌشغبة ثٓ ػّغ ثشبعع اٌجغ٠ض ِىزت ثٕبد١خ اٌٝ ٔظف ثٍضٜ ِشجؼ ٔشبط اسغػٓ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١غ

غ١غ ال فمظ ِظغٜ ج١ٕٗ االف سّـخ5333ِبي ثغأؽ ادّض  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103415 ربع٠ز ٚفٟ 5355    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّمظٛص ػجضإٌّؼُ دّضٜ ِجبعن -  42

ػجضاٌّمظٛص ػجضإٌّؼُ دّضٜ ٚعثخ/ثٍّه-اٌزمٜٛ ِـجض ثجٛاع-اؿّبػ١ً اٚالص ،:   اٌـزأش١غ ٚطف  

: اٌـزأش١غ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103415 ربع٠ز ٚفٟ 5356    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عاشض عش١ض فإاص ٘بشُ -  43

دـبْ ادّض ػجضاٌالٖ ِذّٛص/  ثٍّه - ا١ٌبؿ١ّٓ لبػخ اؿفً - اٌشجبة شبعع ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103421 ربع٠ز ٚفٟ 5350    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جبصاٌٌّٛٝ ػجضاهلل ٚطفٝ ١ِغفذ -  44

اٌجضعٜ ِظغفٝ عِضبْ ِذّض/ثٍّه-اٌؼغٖٛ ٔجغ-(اٌؼٛاطٝ)اٌغدّٓ ِـجض ثجٛاع-اٌجٍض شٕض٠ًٚ ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103421 ربع٠ز ٚفٟ 5355    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اثٛشبِٗ ادّض ٠بؿغ -  45

اثٛشبِٗ ادّض دـبَ/ثٍّه-ف١ظً دّبصٖ ِـجض ثجٛاع-اٌذغ٠ض٠ٗ ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103421 ربع٠ز ٚفٟ 3453    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض ِذّٛص ػٍٝ لجبعٜ -  46

ِذّض ِذّض اثٛشٛشٗ/ٍِه ثجؼٍٗ اٌٍّه ٚرؼض٠ً-٘الي ثجٕٝ اٌؼبصٌٝ ػؼثخ ثجٛاع/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103421 ربع٠ز ٚفٟ 3453    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض ِذّٛص ػٍٝ لجبعٜ -  47

االطً ثمبء ِغ اٌزبثغ اٌغبء ،:   اٌـزأش١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103422 ربع٠ز ٚفٟ 1563    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٠ـغٜ -  48

 ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض/ ثٍّه اٌض١بع- اٌض١بع وٛثغٜ اِبَ/ثؼٕٛاْ - ثبٌزجؼئخ ثمبٌٗ/ٔشبط ػٓ آسغ عئ١ـٝ ِذً ئفززبح ،:   اٌـزأش١غ ٚطف

الغ١غ فمظ ِظغٜ ج١ٕٙب أٌف ػشغ ئثٕٝ ج١ٕٙب 12333/ِبي ثغأؽ -اٌؼؼ٠ؼ ػجض اٌـ١ض  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103422 ربع٠ز ٚفٟ 1563    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٠ـغٜ -  49

ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض/  ثٍّه - اٌض١بع وٛثغٜ اِبَ - اٌض١بع ،:   اٌـزأش١غ ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103423 ربع٠ز ٚفٟ 5363    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جٍجٝ اثٛض١ف شٍجٝ ِذّٛص -  50

جٍجٝ ض١ف اثٛ شٍجٝ ِغؿٝ/ ٍِه ثٙزب اٌظذ١ٗ اٌٛدضٖ ثجٛاع ،:   اٌـزأش١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103424 ربع٠ز ٚفٟ 4636    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ٠ٛؿف دّضٜ ِذّض -  51

 ِـؼٛص ِذّض/ثٍّه ع٠بع ػجضإٌّؼُ ثشبعع اٌّمبثغ ثجٛاع ثٕبد١خ - أدظ٠خ ث١غ ِذً/ٔشبط ػٓ آسغ عئ١ـٝ ِذً ئفززبح ،:   اٌـزأش١غ

الغ١غ فمظ ِظغٜ ج١ٕٗ أٌف ٚػشغْٚ سّـخ 25333/ ِبي ثغأؽ - ِـؼٛص اثغا١ُ٘  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103424 ربع٠ز ٚفٟ 5361    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ اٌذـ١ٕٝ -  52

ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ اثٛجـغ/ثٍّه-اٌىج١غ اٌجبِغ ثجٛاع-٘الي ثٕٝ ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103424 ربع٠ز ٚفٟ 5361    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ اٌذـ١ٕٝ -  53

2310-1-33فٝ غٍمٗ ٚرُ ثبٌجٍّٗ ثمبٌٗ ٚٔشبعٗ ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ/ثٍّه-٘الي ثجٕٝ وبئٓ ِذً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأش١غ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 23103424 ربع٠ز ٚفٟ 4636    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ٠ٛؿف دّضٜ ِذّض -  54

ِـؼٛص اثغا١ُ٘ ِـؼٛص ِذّض/ ثٍّه - ع٠بع ػجضإٌّؼُ ثشبعع اٌّمبثغ ثجٛاع ،:   اٌـزأش١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأش١غ ٚطف،  إٌشبط رؼض٠ً ر23103431ُ ربع٠ز ٚفٟ 4223   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ،. ػٍٝ اٌفٌٛٝ ادّض ِظغفٝ -  1

ٔجبعح ٚعشخ/  ثجؼٍٗ إٌشبط رؼض٠ً   

 ٚطف،  إٌشبط رؼض٠ً ر23103435ُ ربع٠ز ٚفٟ 4563   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ادّض ػجضاٌغدّٓ ِذّٛص -  2

ِٛاشٝ رجبعح/  ثجؼٍٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً فٝ إٌشبط رؼض٠ً:  اٌزأش١غ  

:  اٌزأش١غ ٚطف،  إٌشبط رؼض٠ً ر23103435ُ ربع٠ز ٚفٟ 120   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض -  3

ثمبٌٗ/ ثجؼٍٗ إٌشبط رؼض٠ً  

:  اٌزأش١غ ٚطف،  إٌشبط رؼض٠ً ر23103435ُ ربع٠ز ٚفٟ 120   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ثغوبد ِذّض -  4

ِٛاشٝ ٚث١غ رغث١خ دظ١غح/  ثجؼٍٗ إٌشبط رؼض٠ً  

: اٌزأش١غ ٚطف،  إٌشبط رؼض٠ً ر23103430ُ ربع٠ز ٚفٟ 4505   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غجغ٠بي سٍٗ ِذغٚص ِغ٠ُ -  5

ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ/ثجؼٍٗ إٌشبط رؼض٠ً   

:  اٌزأش١غ ٚطف،  إٌشبط رؼض٠ً ر23103421ُ ربع٠ز ٚفٟ 3453   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض ِذّٛص ػٍٝ لجبعٜ -  6

ِٚغؼُ وبفز١غ٠ب/ثجؼٍٗ إٌشبط رؼض٠ً  

:  اٌزأش١غ ٚطف،  إٌشبط رؼض٠ً ر23103422ُ ربع٠ز ٚفٟ 4543   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ثبثذ طالح ؿبٌُ -  7

ِمٙٝ/ثجؼٍٗ إٌشبط رؼض٠ً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأش١غ ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103414ُ ربع٠ز ٚفٟ 5353   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عب٠غ ػثّبْ ادّض اًِ -  1

 سبص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103424ُ ربع٠ز ٚفٟ 4636   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ٠ٛؿف دّضٜ ِذّض -  2

سبص: اٌزأش١غ  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103421ُ ربع٠ز ٚفٟ 5350   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جبصاٌٌّٛٝ ػجضاهلل ٚطفٝ ١ِغفذ -  3

سبص: اٌزأش١غ ٚطف  

: اٌزأش١غ ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103430ُ ربع٠ز ٚفٟ 5345   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جبثغ ػٛاص ادّض ؿ٠ٍُٛ -  4

 سبص

: اٌزأش١غ ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103415ُ ربع٠ز ٚفٟ 5356   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عاشض عش١ض فإاص ٘بشُ -  5

 سبص

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103435ُ ربع٠ز ٚفٟ 5342   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثٛض١ف ثبثذ ؿٙبَ -  6

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103424ُ ربع٠ز ٚفٟ 5361   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبٌُ ِذّض ؿبٌُ اٌذـ١ٕٝ -  7

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103434ُ ربع٠ز ٚفٟ 5343   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ِذّض ؿٍّبْ ِٕٝ -  8

سبص: اٌزأش١غ  

: اٌزأش١غ ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103432ُ ربع٠ز ٚفٟ 5331   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػغ١ٗ ادّض ػٍٝ ِذّض -  9

 سبص

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103430ُ ربع٠ز ٚفٟ 5345   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ش١جٗ ؿجبق ػؼد ػضٌٝ -  10

سبص: اٌزأش١غ  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103415ُ ربع٠ز ٚفٟ 5355   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّمظٛص ػجضإٌّؼُ دّضٜ ِجبعن -  11

سبص: اٌزأش١غ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103433ُ ربع٠ز ٚفٟ 5332   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ادّض فزذٝ شغ٠ٙبْ -  12

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103433ُ ربع٠ز ٚفٟ 5330   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـ١ٓ ِذّٛص ٘جٗ -  13

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103430ُ ربع٠ز ٚفٟ 3332   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ عـٓ ِمجٛي ٔبص٠ٗ -  14

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103433ُ ربع٠ز ٚفٟ 5336   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض عِضبْ ١ِغفذ -  15

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103433ُ ربع٠ز ٚفٟ 5335   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌظغ١غ فٛػٜ ا١ِغٖ -  16

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103430ُ ربع٠ز ٚفٟ 5340   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فضً ػٍٝ ِذّٛص ٔؼّٗ -  17

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103421ُ ربع٠ز ٚفٟ 5355   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اثٛشبِٗ ادّض ٠بؿغ -  18

سبص: اٌزأش١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103435ُ ربع٠ز ٚفٟ 5344   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فٍزبؤٚؽ ػ٠ٛضٗ ثش١ذ ؿ١ّغ -  19

سبص: اٌزأش١غ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103415ُ ربع٠ز ٚفٟ 5352   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌؼ١ٍُ ػٍٝ ِذّٛص -  20

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103430ُ ربع٠ز ٚفٟ 5346   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ا١ِٓ ِذّٛص ػالء -  21

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103430ُ ربع٠ز ٚفٟ 5345   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ث١ِٛٝ ؿؼضاٌض٠ٓ ِذّض ادّض -  22

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103416ُ ربع٠ز ٚفٟ 5354   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ثش١ذ ػبصي ػ٠ٕت -  23

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103433ُ ربع٠ز ٚفٟ 5335   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ِذّض فبعٚق غبصٖ -  24

سبص: اٌزأش١غ  

،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103422ُ ربع٠ز ٚفٟ 1563   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٠ـغٜ -  25

سبص: اٌزأش١غ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103431ُ ربع٠ز ٚفٟ 5320   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ادّض ػجضإٌجٝ ِذّٛص -  26

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103415ُ ربع٠ز ٚفٟ 5355   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، شبفؼ١ٓ دجبػٜ ِذّض ػ٠ٕت -  27

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103423ُ ربع٠ز ٚفٟ 5363   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جٍجٝ اثٛض١ف شٍجٝ ِذّٛص -  28

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103415ُ ربع٠ز ٚفٟ 543   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل جبة ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ -  29

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103435ُ ربع٠ز ٚفٟ 5343   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ػّغ ػجضٖ -  30

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103435ُ ربع٠ز ٚفٟ 5341   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثٌٛؾ ٠ٕبْ ١ٌُٚ اثزـبَ -  31

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103433ُ ربع٠ز ٚفٟ 5335   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض ٔٛعٖ -  32

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103416ُ ربع٠ز ٚفٟ 5353   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ادّض سٍف شؼجبْ -  33

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103431ُ ربع٠ز ٚفٟ 5333   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ِذّض جبثغ ِذّض -  34

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103414ُ ربع٠ز ٚفٟ 5351   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـٓ ػٍٝ دـٓ -  35

سبص: اٌزأش١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103411ُ ربع٠ز ٚفٟ 5353   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عب٠غ ػثّبْ ادّض اًِ -  36

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103433ُ ربع٠ز ٚفٟ 5333   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجبؽ دـٓ ٘الي اؿالَ -  37

سبص: اٌزأش١غ  

 ٚطف،  اٌشغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر23103433ُ ربع٠ز ٚفٟ 5334   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صؿٛلٝ اهلل جبة عٗ اهلل جبة -  38

سبص: اٌزأش١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌؼػ١ُ/  ثجؼٍٙب اٌزجبع٠خ اٌـّخ رٛض١خ: اٌٝ 5324 ثغلُ اٌّم١ضح اٌشغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأش١غ ر23103433ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  1

اٌجغا١ًِ ٌزجبعح    

 ج١ٌٛزب/ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رٛض١خ: اٌٝ 4253 ثغلُ اٌّم١ضح اٌشغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأش١غ ر23103435ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  2

   ٌٍّالثؾ

 اٌـالَ/  ثجؼٍٙب اٌزجبع٠خ اٌـّخ رٛض١خ: اٌٝ 4354 ثغلُ اٌّم١ضح اٌشغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأش١غ ر23103435ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  3

اٌغظائ١خ اٌّٛاص ٌزؼجئخ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شغت/ِذٛ رُ   23103416 ربع٠ز ٚفٝ ،   2533:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رضبِٓ شغوخ ،  ٚشغ٠ىزٗ ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ شغوٗ   - 1

ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب اٌشغوٗ ٌذً ٚطٌه 2310-4-16ثزبع٠ز 1365علُ ِذٛ ثبِغ اٌم١ض شغت رُ  اٌـجً  

 شغت/ِذٛ رُ   23103416 ربع٠ز ٚفٝ ،   2533:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رضبِٓ شغوخ ،  ٚشغ٠ىزٗ ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ شغوٗ   - 2

ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب اٌشغوٗ ٌذً ٚطٌه 2310-4-16ثزبع٠ز 1365علُ ِذٛ ثبِغ اٌم١ض شغت رُ  اٌـجً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼض٠ً ر23103414ُ ربع٠ز ٚفٟ 2355   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ، ٚشغوبئٙب ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّخ شغوخ -  1

رضبِٓ شغوخ: اٌزأش١غ ٚطف  

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼض٠ً ر23103416ُ ربع٠ز ٚفٟ 2533   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ، ٚشغ٠ىزٗ ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ شغوٗ -  2

رضبِٓ شغوخ: اٌزأش١غ  

ــــــــــــــــــــــ      

ٚاٌـّخ االؿُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششبص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػض٠ٛخ ِٓ ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض رشبعج  ثبٌؼمض ِظوٛع ِٛطٝ شغ٠ه سغٚج  ثـ١غخ رٛط١خ  اٌـ١ض ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض -  1

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، اٌشغوخ  

 ػض٠ٛخ ِٓ ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض رشبعج  ثبٌؼمض ِظوٛع ِٛطٝ شغ٠ه سغٚج  رضبِٓ شغوخ  اٌـ١ض ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض -  2

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، اٌشغوخ  

:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض رشبعج  ِزضبِٓ ٚشغ٠ه ِض٠غ  ثـ١غخ رٛط١خ  ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ -  3

2355   ثغلُ    23103414  

:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض رشبعج  ِزضبِٓ ٚشغ٠ه ِض٠غ  رضبِٓ شغوخ  ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ -  4

2355   ثغلُ    23103414  

:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ِذفٛػ ذّضِ رغغ٠ض رشبعج  ِزشبعج ِزضبِٓ شغ٠ه  ثـ١غخ رٛط١خ  ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص -  5

2355   ثغلُ    23103414  

:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض رشبعج  ِزشبعج ِزضبِٓ شغ٠ه  رضبِٓ شغوخ  ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص -  6

2355   ثغلُ    23103414  

:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض رشبعج  ِزضبِٓ شغ٠ه  رضبِٓ شغوخ  ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض -  7

2355   ثغلُ    23103414  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض رشبعج  ِزضبِٓ شغ٠ه  ثـ١غخ رٛط١خ  ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض -  8

2355   ثغلُ    23103414  

 ٔؼّٗ اٌّـئٌٛخ ٌٍّض٠غح ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض ٠ظً  ثبٌؼمض ِظوٛع ِٛطٝ شغ٠ه سغٚج  ثـ١غخ رٛط١خ  اٌـ١ض ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض -  9

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص  

 اٌّـئٌٛخ ٌٍّض٠غح ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض ٠ظً  ثبٌؼمض ِظوٛع ِٛطٝ شغ٠ه سغٚج  رضبِٓ شغوخ  اٌـ١ض ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض -  10

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ  

 ِذّٛص ٔؼّٗ اٌّـئٌٛخ ٌٍّض٠غح ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض ٠ظً  ِزضبِٓ ٚشغ٠ه ِض٠غ  ثـ١غخ رٛط١خ  ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ -  11

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ  

 ِذّٛص ٔؼّٗ اٌّـئٌٛخ ٌٍّض٠غح ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض ٠ظً  ِزضبِٓ ٚشغ٠ه ِض٠غ  رضبِٓ شغوخ  ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ -  12

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ  

 ِذّٛص ٔؼّٗ اٌّـئٌٛخ ٌٍّض٠غح ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض ٠ظً  ِزشبعج ِزضبِٓ شغ٠ه  ثـ١غخ رٛط١خ  ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص -  13

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ  

 ِذّٛص ٔؼّٗ اٌّـئٌٛخ ٌٍّض٠غح ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض ٠ظً  ِزشبعج ِزضبِٓ شغ٠ه  رضبِٓ شغوخ  ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص -  14

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ  

 ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ اٌّـئٌٛخ ٌٍّض٠غح ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض ٠ظً  ِزضبِٓ شغ٠ه  رضبِٓ شغوخ  ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض -  15

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ٔٛح  

 ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ اٌّـئٌٛخ ٌٍّض٠غح ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض ٠ظً  ِزضبِٓ شغ٠ه  ثـ١غخ رٛط١خ  ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض -  16

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ٔٛح  

 وشغ٠ه ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض صسٛي  ثبٌؼمض ِظوٛع ِٛطٝ شغ٠ه سغٚج  ثـ١غخ رٛط١خ  اٌـ١ض ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض -  17

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ِزضبِٓ  

 وشغ٠ه ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض صسٛي  ثبٌؼمض ِظوٛع ِٛطٝ شغ٠ه سغٚج  رضبِٓ شغوخ  اٌـ١ض ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض -  18

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، ِزضبِٓ  

 ربع٠ز ، ِزضبِٓ وشغ٠ه ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض صسٛي  ِزضبِٓ ٚشغ٠ه ِض٠غ  ثـ١غخ رٛط١خ  ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ -  19

2355   ثغلُ    23103414:   

 ربع٠ز ، ِزضبِٓ وشغ٠ه ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض صسٛي  ِزضبِٓ ٚشغ٠ه ِض٠غ  رضبِٓ شغوخ  ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ -  20

2355   ثغلُ    23103414:   

:  ربع٠ز ، ِزضبِٓ وشغ٠ه ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض صسٛي  ِزشبعج ِزضبِٓ شغ٠ه  ثـ١غخ رٛط١خ  ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص -  21

2355   ثغلُ    23103414  

:  ربع٠ز ، ِزضبِٓ وشغ٠ه ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض صسٛي  ِزشبعج ِزضبِٓ شغ٠ه  رضبِٓ شغوخ  ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص -  22

2355   ثغلُ    23103414  

:  ربع٠ز ، ِزضبِٓ وشغ٠ه ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض صسٛي  ِزضبِٓ شغ٠ه  رضبِٓ شغوخ  ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض -  23

2355   ثغلُ    23103414  

:  ربع٠ز ، ِزضبِٓ وشغ٠ه ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض صسٛي  ِزضبِٓ شغ٠ه  ثـ١غخ رٛط١خ  ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض -  24

2355   ثغلُ    23103414  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِٓ ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص اٌشغ٠ىخ سغٚج  ثبٌؼمض ِظوٛع ِٛطٝ شغ٠ه سغٚج  ثـ١غخ رٛط١خ  اٌـ١ض ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض -  25

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ  

 ِٓ ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص اٌشغ٠ىخ سغٚج  ثبٌؼمض ِظوٛع ِٛطٝ شغ٠ه سغٚج  رضبِٓ شغوخ  اٌـ١ض ِذفٛػ ِذّض رغغ٠ض -  26

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ  

 ػض٠ٛخ ِٓ ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص اٌشغ٠ىخ سغٚج  ِزضبِٓ ٚشغ٠ه ِض٠غ  ثـ١غخ رٛط١خ  ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ -  27

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، اٌشغوخ  

 ػض٠ٛخ ِٓ ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص اٌشغ٠ىخ سغٚج  ِزضبِٓ ٚشغ٠ه ِض٠غ  رضبِٓ شغوخ  ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّٗ -  28

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، اٌشغوخ  

 ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص اٌشغ٠ىخ سغٚج  ِزشبعج ِزضبِٓ شغ٠ه  ثـ١غخ رٛط١خ  ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص -  29

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز  

 ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص اٌشغ٠ىخ سغٚج  ِزشبعج ِزضبِٓ شغ٠ه  رضبِٓ شغوخ  ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص -  30

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز  

:  ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص اٌشغ٠ىخ سغٚج  ِزضبِٓ شغ٠ه  رضبِٓ شغوخ  ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض -  31

2355   ثغلُ    23103414  

 ربع٠ز ، اٌشغوخ ػض٠ٛخ ِٓ ػجضاٌؼبي ِذّض ؿؼبص اٌشغ٠ىخ سغٚج  ِزضبِٓ شغ٠ه  ثـ١غخ رٛط١خ  ػٍٝ اٌـ١ض ِذفٛػ ادّض -  32

2355   ثغلُ    23103414:   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    23103414:  ربع٠ز ، ثـ١غخ رٛط١خ ِـجً غ١غ ػغفٝ  ثـ١غخ رٛط١خ  ٚشغوبئٙب ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّخ شغوخ -  1

2355   ثغلُ  

 ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، رضبِٓ شغوخ ِـجً غ١غ ػغفٝ  رضبِٓ شغوخ  ٚشغوبئٙب ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّخ شغوخ -  2

  2355  

   ثغلُ    23103416:  ربع٠ز ، رضبِٓ شغوخ رٛل١ؼٗ ػٍٝ ِظضق  ِٓرضب شغوخ  ٚشغ٠ىزٗ ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ شغوٗ -  3

2533 

   ثغلُ    23103416:  ربع٠ز ، رضبِٓ شغوخ رٛل١ؼٗ ػٍٝ ِظضق  رضبِٓ شغوخ  ٚشغ٠ىزٗ ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ شغوٗ -  4

2533 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

افغاص رجض٠ضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

545   ثغلُ    23103431:  ربع٠ز ، 354  2313-0-25/  ج  ػٍٝ ِذّض فٛػ٠ٗ -  1  

545   ثغلُ    23103431:  ربع٠ز ، 355  2315-0-25/  ج  ػٍٝ ِذّض فٛػ٠ٗ -  2  

2345   ثغلُ    23103432:  ربع٠ز ، 363  2316-1-21 -ح  ١ِشبئ١ً شذبد ثبثذ ػٛاعف -  3  

3255   ثغلُ    23103433:  ربع٠ز ، 365  2310-1-5/ج.  إٌّؼُ ػجض ِغؿٝ ادّض طبٌخ ِذّض -  4  

453   ثغلُ    23103433:  ربع٠ز ، 364  2334-0-26/ج  ػجضاٌؼبي دـٓ جّبالد -  5  

453   ثغلُ    23103433:  ربع٠ز ، 365  2330-0-26/ج  ػجضاٌؼبي دـٓ جّبالد -  6  

453   ثغلُ    23103433:  ربع٠ز ، 366  2314-0-26/ج  ػجضاٌؼبي دـٓ جّبالد -  7  

2453   ثغلُ    23103430:  ربع٠ز ، 301  2315-5-25/  ج  ػجضاٌغد١ُ اؿّبػ١ً ِذّض ِٕٝ -  8  

3332   ثغلُ    23103430:  ربع٠ز ، 303  2310-3-4/  ج.  اٌغدّٓ ػجض عـٓ ِمجٛي ٔبص٠ٗ -  9  

155   ثغلُ    23103411:  ربع٠ز ، 435  2330-1-33/  ج  لالصٖ غجغ٠بي فبص٠ٗ -  10  

155   ثغلُ    23103411:  ربع٠ز ، 436  2314-1-33/ ج  لالصٖ غجغ٠بي فبص٠ٗ -  11  

155   ثغلُ    23103411:  ربع٠ز ، 435  2310-1-33/  ج  لالصٖ غجغ٠بي فبص٠ٗ -  12  

2546   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، 411  2315-13-13/  ج  ادّض اٌـ١ض ػّغاْ ثٕبء -  13  

543   ثغلُ    23103415:  ربع٠ز ، 423  2315-5-23/ج  اهلل جبة ػٍٝ ع١فٛٔٝ طبثغ -  14  

43   ثغلُ    23103415:  ربع٠ز ، 426  2315-6-26/ج  ػجضاٌٍغ١ف اثٛض١ف سٍف ادّض -  15  

2350   ثغلُ    23103421:  ربع٠ز ، 420  2315-0-23/ج  ٠ٛؿف اٌض٠ت ٌٖٛػ -  16  

1563   ثغلُ    23103422:  ربع٠ز ، 434  2314-5-3/  ج  ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌـ١ض ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٠ـغٜ -  17  

2534   ثغلُ    23103423:  ربع٠ز ، 435  2314-3-1/  ج  ِذّضػجضاهلل اٌـ١ض اؿّٙبْ -  18  

2534   ثغلُ    23103423:  ربع٠ز ، 430  2310-3-1/ ج  ِذّضػجضاهلل اٌـ١ض اؿّٙبْ -  19  

   ــــــــــــــــــــــ  

شغوبد رجض٠ضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، 414  2315-0-15/  ج  ٚشغوبئٙب ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّخ شغوخ -  1  

2355   ثغلُ    23103414:  ربع٠ز ، 414  2315-0-15/  ج  ٚشغوبئٙب ٔٛح ػجضاٌذ١ٍُ ِذّٛص ٔؼّخ شغوخ -  2  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ع٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افغاص ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغوبد ع٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شغوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


